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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sidan 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 2 
Övriga 
Se närvarolista sidan 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, måndag den 23 november 2020, kl. 14.15 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  §§ 38 - 42  
   Susanne Hoffman  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Hans Pernsjö (S)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Mikael Gråbo (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-25 Datum då anslaget tas ned 2020-12-17 

Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Susanne Hoffman  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Hans Pernsjö (S), ordf. 
Gertrud Hjelte (C), vice ordf. 
Mikael Gråbo (M) 
Christina Lundgren (C)  § 42  
 

Tjänstgörande ersättare 
 

 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Christina Lundgren (C)   
 

Tjänstemän Niklas Nordahl, avdelningschef, tf förvaltningschef 
Susanne Hoffman, nämndsekreterare 
Harry Lehto, kulturchef  § 39 

   

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(8) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
§ 38 

Fastställande av dagordningen .......................................................... 4 
§ 39 

Information om ”Allmogetåget 2021” .................................................. 5 
§ 40 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 .................................................................................... 6 
§ 41 Dnr BN496-20   800 

Hedemora kommuns kulturpris 2020 .................................................. 7 
§ 42 Dnr BN496-20   800 

Hedemora kommuns ledarpris 2020 .................................................. 8 

00 HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(8) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Arbetsutskottets beslut 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  
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§ 39   

Information om ”Allmogetåget 2021”  
 
Sammanfattning 
Harry Lehto, kulturchef, informerade om ”Allmogetåget 2021”, en vandring 
i fotspåren av Dalarnas allmoge och bergsmän.  

Kulturchefen information även om kulturskolan, barnkulturnätverket, 
skapande skola och allmänkultur. 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen gällande 
”Allmogetåget 2021”, kulturskolan, barnkulturnätverket, skapande skola och 
allmänkultur. 
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§ 40 Dnr BN291-19   041 

Ekonomi 2020 
 
Sammanfattning 
Alla chefer inom förvaltningen har avrapporterat en ekonomisk uppföljning 
för årets 10 första månader och utifrån detta utfall och vetskap om årets två 
sista månader lagt en ekonomisk prognos. Prognosen för det ekonomiska 
utfallet jämfört med budget visar på ett underskott om -2,3 mkr vilket är i 
linje med föregående prognos som gjordes i samband med delårsrapporten 
den 31 augusti 2020. Då aviserades ett underskott på 7,8 mkr, men i 
september togs beslut i kommunfullmäktige om tilläggsbudget för ökade 
kostnader i friförskolor med 5,6 mkr. De största orsakerna till negativ 
budgetavvikelse för 2020 är tilläggsbelopp, interkommunala ersättningar och 
bidrag till fristående skolor och förskolor samt minskat bidrag från 
migrationsverket, medan förskolan uppvisar ett överskott jämfört med 
budget.  

Löneökningarna 

I utfall den 31 oktober 2020 är lönekostnaden uppbokad med samma belopp 
som budgeterat och i prognosen är det också beräknat till budgeterat belopp. 
Eftersom de lokala förhandlingarna inte är klara finns i nuläget inte 
information om budgeterad löneökningspott kommer att täcka utfallet av 
förhandlingarna. 

Covid-19 
Pandemin fortgår och utbredningen ökar i nuläget vilket får konsekvenser av 
olika slag i verksamheterna. Regionala restriktioner har utfärdats i denna 
vecka och hur det totalt kommer att påverka det ekonomiska utfallet är en 
osäkerhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 16 november 2020 
Månadsrapport med prognos, oktober 2020, den 23 november 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Att kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen.  

2. Kultur- och fritidsutskottet understryker vikten av att arbetet fortsätter för 
att nå en budget i balans. 
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§ 41 Dnr BN496-20   800 

Hedemora kommuns kulturpris 2020  
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i 
Hedemora kommun. I uppdraget ingår det bland annat att en gång per år utse 
mottagare av ett kulturpris utifrån inkomna nomineringar.  

Hedemora kulturpris 20 delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 december 2020, utifrån ett beslut som tas i bildningsnämnden den 7 
december 2020. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet presenterar sitt förslag gällande kulturpris 2020 
vid bildningsnämndens sammanträde den 7 december 2020. 
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§ 42 Dnr BN496-20   800 

Hedemora kommuns ledarpris 2020 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i 
Hedemora kommun. I uppdraget ingår det bland annat att en gång per år utse 
mottagare av ett kulturpris utifrån inkomna nomineringar.  

Hedemora kulturpris 20 delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 december 2020, utifrån ett beslut som tas i bildningsnämnden den 7 
december 2020. 

Jäv 
Hans Pernsjö (S) anmäler jäv. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet presenterar sitt förslag gällande ledarpris 2020 
vid bildningsnämndens sammanträde den 7 december 2020. 
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